Siemenkuulumisia
anne leino

Pirkko Kukkola aloittamassa siemenkurssin siementen putsaus -osuutta.
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Siemenluetteloa laaditaan
Vuosi lähenee loppuaan ja kohta on jo uuden
Siemenluettelon aika. Siementen keruu on mielenkiintoista ja arvokasta työtä. Kerääminen
vanhoista perinne- ja hyötykasvilajeista takaa
niiden säilymisen seuraavillekin sukupolville.
Säilyttääkseni yhtä tällaista hernekantaa, kylvin
muutaman peltoherne ’Inkilän’ siemenen maahan keväällä ja ilokseni sato moninkertaistui ja
sitä saadaankin muutama annos ylläpitokannaksi
siemenvälitykseen seuraavaan Siemenluetteloon
(peltoherne ’Inkilästä’ oli jo juttua Maatiaisen
numerossa 3/2017). Ylläpitoviljelijöitä kaivataan
kaiken aikaa lisää. Jospa juuri Sinä valitsisit yhden ylläpitolajin luettelosta ja pitäisit siitä huolta
niin, että aikanaan voisit palauttaa siemeniä Maatiaiselle. Tämä olisi todellinen arvoteko!

Maatiaisen toimistolla järjestettiin siemenkurssi
16.9.2017 antamaan vinkkejä milloin siemen on
valmis kerättäväksi, mistä siemeniä saa kerätä ja miten moninaisista eri lajeista saa siemenet parhaiten
talteen. Pirkko Kukkola näytti myös miten vuoden
maatiaiskasvista ahomansikasta tämä onnistui, sekä
minkälaisia yllättäviäkin apuvälineitä putsaukseen
voidaan tarvita (ruuveja/muttereita/hanskoja). Kurssille saimme Lea Erikssonilta riippaviidakkokurkkuja, joita myös avattiin. Siemenet näissä eivät vielä
olleet kypsiä, mutta loppuja kurkkuja kypsyttelin kotona reilun kuukauden päivät ja siemenet ovat pikkuhiljaa alkaneet kypsyä kurkkujen sisällä. Niinpä
esim. kesäkurpitsoiden, munakoisojen ja kurkkujen
annetaan kehittyä muutamia viikkoja yli normaalin
korjuuajan, jotta siemenet ennättävät tuleentua.
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Jos haluat jakaa omia kasvitarinoitasi ja viljelykokemuksia/ohjeita (miksei ruokaohjeitakin!), niin voit lähettää ne osoitteeseen: siemen@maatiainen.fi. Näitä
sitten voidaan julkaista Siemenkuulumisia palstalla.
Kuva olisi myös kiva!
Toivomme Teidän huomioivan, että siemenluettelon laatimisen takia siementilausten toimittamisessa
on katkos joulu-tammikuussa. Otamme kyllä tilaukset
vastaan, mutta toimitukset (tilausjärjestyksessä) alkavat vasta helmikuun alussa. Välityskatko koskee myös
verkkokauppaa, muutamia kasvien siemeniä on kumminkin Verkkopuodin kautta tilattavissa katkonkin aikana: http://www.maatiainen.fi/puoti/.

Neidonkielen siementen putsaukseen tarvitaan
hanskoja piikkien vuoksi.

Hyvää vuodenvaihdetta kaikille!
Anne Leino
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Hei kaikki Maatiaisihmiset!
Suurkiitokset taas kaikille ahkerille siementen
kerääjille!

Talven iloja toivottelee

Ahomansikan siemeniä kutsutaan pähkylöiksi.
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Peltoherne ’Inkilä’.

Pirkko Kukkola
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Takanapäin alkaa olla viileä kesä ja sateinen syksy. Sen
huomaa siemenmääristä, joita olette tänne Kuusjoelle
minulle lähettäneet. Siemeneriä on tullut ehkä vähemmän kuin yhtenäkään aikaisempana syksynä, joiden aikana olen keräämiänne siemeniä vastaanottanut. Ehkäpä
jotkut siemenet ovat myös pienikokoisempia ja heikommin kehittyneitä kuin yleensä. Toisilla lajeilla siemeniä
ei vaan kehittynyt lainkaan tai ne eivät koskaan ehtineet
tuleentua.
Rusko- ja tiikerililjan sekä sipulien itusilmuja on
runsaasti. Niitä voitte tilata myös toimitustauon aikana.
Talvella itusilmut voi istuttaa ruukkuun, joka säilytetään
viileässä, lähes 0-asteessa tai ulkona lumeen haudattuna
kevääseen asti. Liljojen ja ilmasipulin itusilmut eivät
tahdo säilyä täällä varastossa tuoreena kevääseen asti,
siksi toivottavasti tilaatte niitä mahdollisimman pian.
Vaikka olemme määritelleet päivämäärän, johon
mennessä toivomme teidän lähettävän keräämänne
siemenet, myös myöhemmin voi lähettää. Ne kylläkään eivät ehdi pian ilmestyvään luetteloon, vaan jäävät seuraavaan tai ne voidaan laittaa myyntiin Verkkopuotiin. Pois ei siis kannata kerättyjä siemeniä heittää,
jos niitä sattuu joulusiivouksen yhteydessä komeron
hyllyltä löytymään.

